
 

Ukeplan for 7. trinn - Uke 16     19.04. – 23.04. 2021 
Fag: Tema vi skal jobbe med:  

Norsk Utforske og bruke samspill mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer til å produsere 

ulike tekster. 

Engelsk Why English – Chapter test. Global trends PowerPoint presentation. 

Matte Vi skal jobbe med multiplikasjon og regneark (digitalt). 

Sosialt Jeg skal tenke over hva som gjør mitt ansikt vennlig. 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 09.35 
KRLE Musikk Naturfag Programmering Mat og helse 

 

09.50 - 10.50 
Norsk Kr.Ø. Utendørs  Naturfag Programmering Mat og helse 

11.35 - 12.35 
Norsk Norsk Engelsk Norsk Engelsk  

12.50 - 13.50 
K & H Matte KRLE Svømming Samfunnsfag 

13.50 - 14.20 K & H Matte Fysak Svømming KRLE 

 

Informasjon fra skole  

 

Hei og velkommen til uke 16       

 

Vi fortsetter med uke 3 av prosjektet vårt.  

 

Hjemmearbeidet denne uken kommer fortsatt til å ha 

sammenheng med prosjektet. Det er viktig at dere følger 

arbeidsplanen for at det ikke skal bli veldig mye å gjøre ferdig 

til fredag. Mengden hjemmearbeid kommer fortsatt til å 

avhenge av arbeidsinnsatsen på skolen. 

 
Vollan er en mobilfri skole i skoletiden. Dette betyr at mobilen til 

elevene må leveres inn ved skolestart eller ligge igjen hjemme 

      

 

NB: Informasjon angående smittevern kommer fortløpende fra 

skoleledelsen. Det er viktig at alle passer på å ha god håndvask, 

og følger nasjonale og lokale smittevernregler. 

 

Fravær og andre meldinger gis gjennom Transponder. 

Er det ellers noe, ikke nøl med å ta kontakt. 

 

monica.s@vollanskole.no 

Tlf: 90536693 

Hilsen oss voksne på 7. trinn       

Uteskole 

 

Karaktertrekk: 

Å være vennlig. 

Bibelvers: 

 

Glede i hjertet gjør 

ansiktet vennlig.  

Ordspr.15,13 

 

mailto:monica.s@vollanskole.no


 
 

Arbeidsplan uke 16 

 

Tirsdag • Du må være ferdig med reiserute og hotell. 

 

Onsdag • Du må være ferdig med å skrive fakta om landet 

ditt. 

• Budsjett må være ferdig. 

 

Torsdag • Reiseblogg må være ferdig. 

Fredag • Oppgaven du fikk på onsdag må være ferdig for 

at du skal tjene pengene. 

• Legg den ferdige oppgaven inn i boka di i book 

creator. 

Det er viktig at man gjør ferdig oppgavene som står hver dag, 

ellers vil det bli mye arbeid til fredag      

 


